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Meer weten over gemeenten die stoken met hout uit
eigen bos? Kom 13 april naar Ede!
Op woensdagochtend 13 april van 10:00-13:00 kunt u meer leren over stoken
met eigen hout van de gemeente Ede. Deze gemeente gebruikt biomassa uit
eigen bossen voor o.a. verwarming van woningen in de gemeente. Tijdens de
bijeenkomst licht de bosbeheerder van de gemeente Ede toe wat het gebruik
van biomassa uit eigen bossen betekent voor het dagelijks bosbeheer van de
gemeente. Vervolgens licht de beheerder van de bio-energie installaties in Ede
toe hoe ze de organisatie en de logistiek organiseren.
De Vereniging van Gemeentelijke Bos- en Natuurterreineigenaren (VGBNE)
organiseert de bijeenkomst en is in eerste instantie bedoeld voor leden van de
vereniging. Indien er nog plaats is, zijn ook andere geïnteresseerden van harte
welkom. De ochtend begint met de Algemene Ledenvergadering van de
VGBNE, waar u als lid van harte welkom bent. Meldt u nu aan via
info@vgbne.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
info@vgbne.nl

Nieuw: Tips voor kleine en startende organisaties om
met arbo aan de slag te gaan
Het bekende Arbohandboek is opnieuw uitgebracht en heet nu ‘Handboek
arbo voor kleine en startende organisaties’. Het handboek is speciaal bedoeld
voor startende en kleine organisaties die hun arbobeleid nog vorm moeten
geven. Het bied veel nuttige tips en handvatten om actief bezig te gaan met de
veiligheid en gezondheid van de werknemers. Het handboek is opgesteld als
interactieve pdf en er is daarom handig en snel doorheen te bladeren. Het
handboek is nu te vinden op de website van de VBNE.
a.vandijk@vbne.nl

Vanaf 1 april vergoeding voor coaching medewerkers
Per 1 september 2015 worden coachingstrajecten niet meer uit het
Scholingsfonds van Colland gesubsidieerd. Sociale partners in bos en natuur
hebben daarom een eigen coachingsregeling opgezet. Deze
coachingsregeling gaat 1 april 2016 open en aanvragen kunnen via de VBNE
worden ingediend.
De vergoeding voor een traject per deelnemer is maximaal € 2.820,- en is
nooit hoger dan 50% van de totale kosten. U kunt aanvragen als u participeert
in het Fonds Colland Arbeidsmarktbeleid, vaak maakt u dan ook gebruik van
de raam-cao bos en natuur. Meer informatie vanaf 1 april te vinden op de
website van de VBNE.
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Verbod op gebruik gewasbeschermingsmiddelen op
verhardingen voor professionals
Komende maand treedt het verbod op professioneel gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen voor verhardingen in werking. Het verbod kent
een lijst met uitzonderingssituaties, de “Regeling uitzonderingen verbod op
gebruik gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw”.
Eind 2017 volgt er een verbod op professioneel gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen buiten verhardingen (uitgezonderd landbouw).
Daartoe behoren ook natuurterreinen. Deze fase is vooral van belang voor
bos- en natuurterreineigenaren, want soms zijn bestrijdingsmiddelen ook nodig
in natuurbeheer. I&M werkt nu aan een soortenlijst met uitzonderingen. Voor
enkele soorten blijft toepassing van gewasbeschermingsmiddelen mogelijk. De
VBNE denkt mee over deze uitzonderingen.
A.blankena@vbne.nl

Week van de Teek 2016
De Week van de teek vindt dit jaar plaats van 11 april tot en met 17 april. Op
grond van de meest actuele kennis geven een twintigtal organisaties
voorlichting over het voorkomen van tekenbeten en de ziekte van Lyme, zie de
website www.weekvandeteek.nl.
Op de website van de VBNE kunt u een filmpje bekijken over de ziekte van
Lyme en een filmpje over tekencontrole. Daarnaast kunt u de tekenfolder,
tekensticker en tekenverwijderaar bestellen. Tenslote vindt u hier
meer informatie over voorlichtingen en voorlichtingsmaterialen omtrent teken
en de ziekte van Lyme.
mirjam.de.groot@stigas.nl
a.vandijk@vbne.nl

Terugkoppeling activiteit 2015 uit Fonds Kennis Delen
In 2015 zijn er 13 activiteiten georganiseerd met een bijdrage van het Fonds
Kennis Delen. Op de website zijn de verslagen van de meeste bijeenkomsten
terug te lezen. De VBNE heeft het Stimuleringsfonds ‘Kennis Delen‘ ingesteld
met als doel het ondersteunen van activiteiten gericht op ‘kennis delen’ tussen
verschillende eigenaren in relatie tot het professioneel beheer van bos en
natuur.
info@vbne.nl

FAQ cao bos en natuur: cao-modernisering en start
onderhandelingen
Sociale partners zijn in 2015 begonnen met het moderniseren van de raamcao bos en natuur. Een werkgroep is nu hard aan het werk om diverse
onderwerpen uit te werken en eventuele onderhandelingspunten te destilleren.
Deze punten kunnen direct worden meegenomen bij de komende caoonderhandelingen voor de cao 2016-2017 die starten op 20 april. De huidige
cao is geldig tot 1 juli 2016.
a.vandijk@vbne.nl
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Gedragscode natuurbeheer ligt ter inzage
Het ontwerp-goedkeuringsbesluit voor de nieuwe Gedragscode Natuurbeheer
(GCN) is op 26 februari gepubliceerd in de Staatscourant en voor 6 weken ter
inzage gelegd. De termijn loopt tot 10 april. De verwachting is dat uiterlijk half
april de gedragscode natuur definitief wordt goedgekeurd door de
staatssecretaris. De oude regeling loopt 21 april 2016 af. De nieuwe
gedragscode zal gaan gelden voor de periode 2016-2021.
A.blankena@vbne.nl

Aequorfonds nu open!
Op 1 augustus 2015 is het kenniscentrum Aequor opgeheven. Het resterende
private vermogen van het kenniscentrum is nu overgedragen aan Stichting
Aequorfonds. Dit stimuleringsfonds wil: ‘De aansluiting van beroepsonderwijs
op de sectoren in het groene bedrijfsleven bevorderen en stimuleren: Voedsel,
Groen en Leefomgeving. Daarvoor stelt het fonds financiële middelen
beschikbaar.
Per project is maximaal € 100.000,- als bijdrage beschikbaar. De bijdrage is
nooit meer dan 40% van de totale investering van het project. Aanvragen
kunnen nu ingediend worden, tot 1 mei 2016.
Meer informatie is te vinden op de website van de VBNE.
a.vandijk@vbne.nl

Arbeidsmarktonderzoek van start
De komende weken kunt u, net als voorgaande jaren, benaderd worden voor
het Colland Arbeidsmarktonderzoek. De sector bos en natuur doet ook mee
aan dit onderzoek. Met het onderzoek ontstaat meer inzicht in de
arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in de in- en uitstroom van werknemers en of er
verschuivingen zijn in opleidingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een
onafhankelijk onderzoeksbureau Panteia. Al uw gegevens worden anoniem
verwerkt en niemand krijgt de antwoorden te zien gekoppeld aan het bedrijf.
a.vandijk@vbne.nl

Meldt u aan voor de nieuwe veldwerkplaatsen
Er wordt weer een aantal interessante nieuwe veldwerkplaatsen voor u
georganiseerd. Op vrijdag 10 juni wordt in het Bargerveen ingegaan op
muggenoverlast bij inrichting en beheer van natuur. U komt meer te weten
over hoe u als beheerder met inrichtingsmaatregelen en voorlichting overlast
voorkomt en daarmee draagvlak voor natuurontwikkeling behoudt.
Op 29 juni wordt de vernieuwde versie van het praktijkadvies Essentaksterfte
gepresenteerd, naast uitkomsten van recent DNA onderzoek naar essen.
Daarmee heeft u als beheerder handvatten om in het dagelijks beheer om te
gaan met de effecten van deze ziekte.
Op 1 september wordt voor de laatste keer de succesvolle veldwerkplaats over
natuurbrandpreventie in de praktijk georganiseerd in Noord-Nederland.
Zie voor meer info en aanmelding www.veldwerplaatsen.nl

Binnenkort & nieuw verschenen
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• Veldwerkplaats ‘Beheer en inrichting van mergelgroeves en rotsen’ - 12 april - Zuid
Limburg
• ALV Vereniging van Gemeentelijke Bos- en Natuurterreineigenaren - 13 april - Ede
• Week van de Teek - 11 t/m 15 april
• Veldwerkplaats ‘Bloemenaanbod voor insecten in het heidelandschap’ - 10 mei Strabrechtse Heide
• Bijeenkomst Voedsellandschappen van de toekomst - 22 april - Vorden
• Symposium 'PASsende maatregelen tegen stikstofeffecten' - 25&26 april - Antwerpen
• Veldwerkplaats Rekening houden met muggenoverlast bij inrichting en beheer van
natuur -10 juni - Bargerveen
• Veldwerkplaats Essentaksterfte - 29 juni - Roggebotzand
• Veldwerkplaats Natuurbrandpreventie in de praktijk - 1 september - Dwingelderveld
• OBN rapport Zandafzetting, standplaats, beheer en botanische kwaliteit van
Stroomdalgrasland
• Aanbesteding OBN onderzoek 2016, aanbesteding ‘kruiden- en faunarijk grasland’
TenderNed

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)
Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen-Rijsenburg
Telefoon: 0343-745250
E-mail: info@vbne.nl
Twitter: @vbne_
www.vbne.nl
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